
TALVI-onnI Tässä, moro kAIkILLe!

NYT se on valittu. Huolella harkittu ja tarkkaan mietitty. Se on 
saapunut ja on seurassamme toivon mukaan monta monituista vuotta, 
kesät talvet, helteet ja pakkasjaksot. 
Niin mikä? 

Toimiston uusi jääkaappi!

Monesti asioiden tärkeyden huomaa 
vasta kun jotakin puuttuu. Hyvänä esimerkkinä 
olkoon nyt tuo jääkaappi. Vanha, hyvin palvellut 
laite sanoi irti pitkään jatkuneen yhteistyö-
sopimuksemme, eikä enää suostunut tarjoamaan 
jääkaappilämpötilaa. Pakko se vaan oli hyväksyä 
todeksi ja valikoida uusi kaappi. 

Nyt siis hyviä uutisia meille kaikille:
Toimistolla on uusi, päheä jääkaappi eli 
nyt voimme tarjota toimistolla piipahtaville 
kahvin kera myös kylmää kahvimaitoa!

Vähän samanlainen tilanne taitaa olla monissa
yhdistyksissä… Siis se, että talkoolaisten
puutteen huomaa vasta, kun talkoilijoita ei enää
ole. Ja jos ei ole talkoilijoita, ei ole moniakaan kokeita, kilpailuja, koulutuksia, kursseja tai luonne-
testejä ja MH-luonnekuvauksia. Jos kaappi ammottaa tyhjyyttään eli mistään ei ammenneta 
talkoilijoita, ei myöskään ammenneta tätä koiraharrastusta. Yritetään siis harrastaa mukavassa 
ilmapiirissä, toinen toisiamme kannustaen ja tsempaten, tukien ja rohkaisten. Muistetaan, että kovin 
monet mahdollistavat tämänkin harrastuksen oman vapaa-aikansa käyttämisellä eli ei kupata 
innokkaita talkootekijöitä viimeiseen pisaraan, vaan muistetaan myös kiittää ja auttaa. Jeesiä saa 
usein kun vain osaa rohkeasti pyytää.
__________________________________________________________________________________
Tarvitsetko neuvoja Virkun käyttöön? 
Eikö koeohjeita tahdo löytyä? 
Mitä lajeja Palveluskoiraliitto hallinnoikaan? 
Miten pääsen harrastukseen mukaan? 
Mistä löytyvät Palveluskoiraliiton kurssit?
Liiton sivuilta https://www.palveluskoiraliitto.fi/etusivu.html ja Virkusta https://www.virkku.net/
löytyy paljon apuja.

Voidaanko Palveluskoiraliiton toimistolta olla avuksi?

Toimiston aukioloaika:
Toimisto on avoinna keskiviikkoisin klo 9-16, muina aikoina erikseen sopimuksen mukaan.

Toimiston soittoajat:
maanantai klo 9.00–16.00
tiistai–torstai klo 9.00–14.00

https://www.palveluskoiraliitto.fi/etusivu.html
https://www.virkku.net/


Pysy ajan tasalla:
• Palveluskoirat-lehti
• Palveluskoiraliiton kotisivut: 

www.palveluskoiraliitto.fi
• Facebook: Suomen Palveluskoiraliitto
• Instagram: suomenpalveluskoiraliitto
• Nuorten Instagram: 

palveluskoiraliiton_nuoret

Kuva: Showlink

Talviterveisin toimistolta

Maarit, Katja, Kirsi, Eija

Eettinen verkkokoulutus tapahtuu ItsLearning-verkkokoulutusalustalla.

Aikaa kurssin suorittamiseen on kaksi viikkoa. Verkkokoulutuksia on tarjolla kahden viikon välein.

Koulutukseen otetaan korkeintaan 50 osallistujaa/koulutus, paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistuminen on maksutonta.

Eettiseen koulutukseen ilmoittaudutaan suoraan Virkussa:
www.virkku.net – Kurssit – Haettavat kurssityypit: Eettinen koulutus

Eettisen koulutuksen sisältö koostuu erilaisista webinaareista, joiden yhteiskesto on noin neljä tuntia.

Webinaariaiheet ovat:
• Miten eläinsuojelulaki velvoittaa meitä kohtelemaan eläimiä?
• Koiran käyttäytyminen, tunteet ja koulutusmetodit
• Eettisesti koulutettu koira nauttii suorituksesta koulutuksessa ja käyttökoirakokeessa (tämä 

webinaari on valinnainen)
• Suomen Palveluskoiraliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton eettiset ohjeet ja eettiset sitoumukset

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n eettiset ohjeet ja eettinen sopimus löytyvät täältä: 
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/spkl-eettiset-ohjeet-ja-sitoumus.pdf

Eettiseen sopimukseen sitoutuminen tapahtuu Virkussa.

Palveluskoiraliiton eettiset koulutukset

Eettinen koulutustapa koskee jokaista koiran omistajaa ja koiranohjaajaa yleisen 
koiranpidon ja kouluttamisen suhteen. Eettisissä koulutuksissa esitetään mm. 
eettisen koirankoulutuksen taustoja ja perusteita tieteellisesti tutkitun tiedon 
puitteissa. Koulutuksessa käsitellään moderneja koulutusmetodeja. Kurssi 
kannustaa pohtimaan omaa koulutustapaansa ja haastaa tunnistamaan siinä olevia 
mahdollisia epäkohtia. Kurssin tavoitteena on tarjota kaikille koiraharrastajille 
keinoja toimia koirankoulutuksessa eettisesti kestävältä pohjalta.

Talvi on saapunut ja sen myötä pakkassäät! Nyt on mainio hetki hankkia pipo, jossa on heijastava 
SPKL-logo. Väreinä musta ja turkoosi.
Omasi pääset hankkimaan ShowlinkShopista: https://www.showlinkshop.fi/
https://www.showlinkshop.fi/spkl-pipo/p/202058/

Onnissa on jälleen arvonta! Tällä kertaa kysymme:

Luetko lehtesi mieluiten paperisena vaiko sähköisenä?

Käy vastaamassa Lyytissä https://www.lyyti.fi/questions/af3e1cbe06

Kaikkien vastaajien kesken arvomme kaksi SPKL-pipoa. Voittajiin ollaan toimistolta yhteydessä.

Äänestysaikaa on 17.1.2023 saakka, arvonta tapahtuu 18.1.2023.
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